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Záznamník bezdrôtového 
telefónu

CD1451B
Hovorte lepšie, dlhšie a ďalej

Čistota digitálneho zvuku
Telefonovanie ešte nikdy nebolo také jednoduché, ako so sériou CD1. Vynikajúca kvalita 
zvuku a nenáročná obsluha sa spojili a urobili z tohto telefónu ideálneho spoločníka v 
oblasti komunikácie.

Hovory bez rušenia v okolí celého domu
• Rozsah až 300 m pre bezpečný príjem
• Prakticky bez rušenia

Nikdy nezmeškajte ani jeden hovor
• 15-minútový čas nahrávania
• Digitálny odkazovač

Jednoduchá ergonómia
• Pocit ergonómie
• Pohodlné používanie
 



 Pocit ergonómie
Tvar telefónu je navrhnutý tak, aby sa dokonale držal 
v ruke.

Prakticky bez rušenia
Vďaka pokročilej digitálnej technológii nie sú hovory 
rušené inými zariadeniami.
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Obraz/Displej
• Podsvietenie: nie
• Farby displeja: Čiernobiela
• Rozlíšenie hlavného displeja: na pixel
• Technológia hlavného displeja: TN
• Typ hlavného displeja: Číselné

Zvuk
• Tóny zvonenia mikrotelefónu: Inštrumentálne
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Užitočná funkcia
• Budíky: nie
• Tlačidlá základne: Klávesy odkazovača, Klávesa 

stránkovania
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Správa hovorov: Čakajúci hovor, Identifikácia 

volajúceho, Konferenčný hovor, Explicitné 
presmerovanie hovorov, Stlmenie mikrofónu

• Jednoduché používanie: Uzamknutie klávesnice
• Schopnosť použiť viacero základní: 1
• Viaceré slúchadlá: až 4 mikrotelefóny
• Indikátor sily signálu: áno

Vlastnosti siete
• Anténa: Integrovaná na základni, Integrovaná na 

mikrotelefóne
• Voľba: Tón, Pulzná

Odkazovač
• Odkazovač Plug & Play: áno
• Kapacita času nahrávania: až 15 min.

Kapacita pamäte
• Záznamy hovorov: 10
• Telefónny zoznam: 20 čísel

Rozmery
• Rozmery základne: 116 x 110 x 81 mm
• Rozmery slúchadla: 48 x 24 x 160 mm

Napájanie
• Kapacita batérií: 550 mAh
• Typ batérie: AAA NiMH
• Druh batérie: Nabíjateľná
• Napájanie zo siete: AC 220-240 V - 50 Hz
• Počet batérií: 2 v každom slúchadle
• Pohotovostný čas: Až 120 hodín
• Čas hovoru: Až 12 hodín
•

Technické údaje
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